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 ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ 
ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΚ) αξηζκ. 1907/2006 

Έθδνζε: 3.0 Ηκ. Αλαζεώξεζεο: 29/6/2017 Ηκ. Δθηύπσζεο: 29/6/2017 

ΠΡΟΪΟΝ: CYFLAMID 5 EW 
 

1. ηνηρεία νπζίαο / κείγκαηνο θαη εηαηξείαο / επηρείξεζεο 
 
1.1. Αλαγλωξηζηηθόο θωδηθόο πξνϊόληνο: 

CYFLAMID 5 EW 
Αξηζκόο Έγθξηζεο Κπθινθνξίαο 60.370/21-05-2013 
 
1.2. πλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο θαη αληελδεηθλπόκελεο 
ρξήζεηο: 
Πξντόλ θπηνπξνζηαζίαο, Μπθεηνθηόλν. 
 
1.3. ηνηρεία ηνπ πξνκεζεπηή ηνπ δειηίνπ δεδνκέλωλ αζθαιείαο: * 

Δηαηξεία: Κ&Ν ΔΤΘΤΜΙΑΓΗ ΑΒΔΔ 

Γηεύζπλζε επαθήο: ΣΘ 48 
ΒΙΠΔ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 
570 22 ΙΝΓΟ 

Σειέθσλν: +30 2310 568656 

Γηεύζπλζε e-mail: info@efthymiadis.gr 
l.vellis@efthymiadis.gr 

 
1.4. Αξηζκόο ηειεθώλνπ επείγνπζαο αλάγθεο:  
Αξηζκόο ηειεθώλνπ: +302310568656 (Σειεθσληθό θέληξν 24σξεο βάζεο) 
Σει. Κέληξνπ Γειεηεξηάζεσλ: +30210-7793777 
 
 

2. Πξνζδηνξηζκόο επηθηλδπλόηεηαο 
 

2.1. Σαμηλόκεζε ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο * 

 

Σύμυωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) Νο.1272/2008 [CLP] 

Aquatic chronic 2 H411: Tνμηθό γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο, κε καθξνρξόληεο επηπηώζεηο. 

 

EUH401: Γηα λα απνθύγεηε ηνπο θηλδύλνπο γηα ηελ αλζξώπηλε πγεία θαη ην πεξηβάιινλ, αθνινπζήζηε ηηο 

νδεγίεο ρξήζεο 

 

Δπηπξόζζεηεο πιεξνθνξίεο: 

Γηα ην πιήξεο θείκελν ησλ Σάμεσλ Κηλδύλνπ θαη ησλ H-δειώζεσλ, βιέπε θεθάιαην 16. 

 

 

2.2. ηνηρεία επηζήκαλζεο * 

 

Σύμυωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) Νο.1272/2008 [CLP] 

 

Δηθνλνγξάκκαηα θηλδύλνπ: 

 
GHS09 

Πξνεηδoπνηεηηθή ιέμε: ΠΡΟΟΥΗ 

mailto:info@efthymiadis.gr
mailto:vellis@efthymiadis.gr
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Γειώζεηο επηθηλδπλόηεηαο:  

H411: Σνμηθό γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο, κε καθξνρξόληεο επηπηώζεηο. 

 

Γειώζεηο πξνθύιαμεο: 

P270: Μελ ηξώηε, πίλεηε ή θαπλίδεηε όηαλ ρξεζηκνπνηείηε απηό ην πξντόλ. 

P280: Να θνξάηε πξνζηαηεπηηθά γάληηα /πξνζηαηεπηηθά ελδύκαηα / κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο γηα ηα 

κάηηα /πξόζσπν. 

P391: Μαδέςηε ηε ρπκέλε πνζόηεηα. 

P405 + P102: Φπιάζζεηαη θιεηδσκέλν, καθξηά από παηδηά. 

 

πκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο: 

EUH401: Γηα λα απνθύγεηε ηνπο θηλδύλνπο γηα ηελ αλζξώπηλε πγεία θαη ην πεξηβάιινλ, αθνινπζήζηε ηηο 

νδεγίεο ρξήζεο. 

SP1: Μελ ξππαίλεηε ην λεξό κε ην ζθεύαζκα ή ηε ζπζθεπαζία ηνπ. 

 

2.3. Άιινη θίλδπλνη 

Απνηειέζκαηα αμηνιόγεζεο ΑΒΣ θαη αΑαΒ: Με εθαξκόζηκν. 

 

 

3. ύλζεζε /ζηνηρεία γηα ηα ζπζηαηηθά * 
 

Μείγκαηα 

Πεξηερόκελα ζπζηαηηθά, επηθίλδπλα θαη κε: 

Υεκηθή 
νλνκαζία 

Αλαγλωξηζηηθνί 
αξηζκνί 

Σαμηλόκεζε 
(Καλνληζκόο (ΔΚ) αξηζ. 
1272/2008) 

πγθέληξ
ωζε 
[%] 

Cyflufenamid; 
 
(Z)-N-[ α-
(cyclopropylmetho
xyimino)-2,3-
difluoro-(6-
trifluoromethyl) 
benzyl)]-2-
phenylacetamide 
 

CAS 180409-60-3 
 
Αξηζ. ΔΚ -- 
 
Αξηζ. Δπξεηεξίνπ CLP 
Annex VI   -- 

Aquatic Chronic 1, H410 5.3% 

Hydrocarbons, 
C10-C13, 
aromatics, <1% 
naphthalene. 

CAS -- 
 
Αξηζ. ΔΚ 922-153-0 
 
Αξηζ. Δπξεηεξίνπ CLP 
Annex VI 
649-424-00-3 
 

Asp.Tox.1, H304 
 
EUH066 
 
Aquatic Chronic 2, H411 

18% 

Anhydro-D-
glucitol trioleate 
(Sorbitane fatty 
acid ester) 

CAS 26266-58-0 
 
Αξηζ. ΔΚ 247-569-3 
 
Αξηζ. Δπξεηεξίνπ CLP 
Annex VI   -- 

Eye Irrit.2, H319 
 
Skin Irrit.2, H315 

10% 

Ethoxylated 
Polyarylphenol 

CAS 99734-09-5 
 
Αξηζ. ΔΚ -- 
 

Aquatic Chronic 3, H412 5% 
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Γηα ην πιήξεο θείκελν ησλ Σάμεσλ Κηλδύλνπ θαη ησλ Η-δειώζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζε απηή ηελ 

ελόηεηα, βιέπε θεθάιαην 16. 

 

4. Μέηξα πξώηωλ βνεζεηώλ 
 

4.1. Πεξηγξαθή ηωλ κέηξωλ πξώηωλ βνεζεηώλ: 

4.1.1. Γεληθέο ππνδείμεηο: Αθαηξέζηε ηα κνιπζκέλα ξνύρα θαη παπνύηζηα. 
Σει. Κέληξνπ Γειεηεξηάζεωλ: 210-7793777 

4.1.2. ε πεξίπηωζε 
εηζπλνήο: 

Μεηαθέξεηε ηνλ αζζελή ζηνλ θαζαξό αέξα θαη θξαηήζηε ηνλ ζε εξεκία θαη 
ζε ζέζε πνπ λα δηεπθνιύλεη ηελ αλαπλνή. 
Αλ αηζζαλζείηε αδηαζεζία, θαιέζηε ην Κέληξν Γειεηεξηάζεσλ ή γηαηξό. 

4.1.3. ε πεξίπηωζε 
επαθήο κε ην δέξκα: 

Πιύλεηε κε άθζνλν λεξό θαη ζαπνύλη. Αλ αλαπηπρζεί δεξκαηηθόο 
εξεζηζκόο, δεηήζηε ηαηξηθή ζπκβνπιή/βνήζεηα.  
Αθαηξέζηε ηα κνιπζκέλα ξνύρα θαη παπνύηζηα θαη πιύλεηε πξηλ ηα 
μαλαρξεζηκνπνηήζεηε. 

4.1.4. ε πεξίπηωζε 
επαθήο κε ηα κάηηα: 

Πιύλεηε πξνζεθηηθά κε λεξό γηα αξθεηά ιεπηά. Αθαηξέζηε θαθνύο 
επαθήο, αλ ππάξρνπλ θαη αλ είλαη εύθνιν. πλερίζηε ην πιύζηκν. Αλ ν 
εξεζηζκόο επηκέλεη, δεηήζηε ηαηξηθή ζπκβνπιή/βνήζεηα. 

4.1.5. ε πεξίπηωζε 
θαηάπνζεο: 

Ξεπιύλεηε ην ζηόκα. ΜΗΝ πξνθαιείηε εκεηό. 
Αλ αηζζαλζείηε αδηαζεζία, θαιέζηε ην Κέληξν Γειεηεξηάζεσλ ή γηαηξό. 

 

4.2. εκαληηθόηεξα ζπκπηώκαηα θαη επηδξάζεηο, νμείεο ή κεηαγελέζηεξεο: 

Αξηζ. Δπξεηεξίνπ CLP 
Annex VI   -- 

Polyoxyethylene 
oleylether 

CAS 9004-98-2 
 
Αξηζ. ΔΚ 500-016-2 
 
Αξηζ. Δπξεηεξίνπ CLP 
Annex VI   -- 

Skin irrit.2; H315 
 
Eye Irrit.2; H319 
 
Aquatic acute 1; H400 
 
Aquatic chronic1; H410 
 

10% 

1,2-
Benzisothiazole-
3-(2H)-one 

CAS 2634-33-5 
 
Αξηζ. ΔΚ 220-120-9 
 
Αξηζ. Δπξεηεξίνπ CLP 
Annex VI 
613-088-00-6 

Acute Tox.4, H302 
 
Skin Irrit.2, H315 
 
Eye Dam.1, H318 
 
Skin Sens.1, H317 
 
Aquatic Acute 1, H400 
 
Σπληειεζηήο m: Skin 
Sens. 1, H317: C≥0.05% 

0.2% 

Polyoxyethylene 
tristylylphenylether 
phosphate 

CAS 90093-37-1 
 
Αξηζ. ΔΚ -- 
 
Αξηζ. Δπξεηεξίνπ CLP 
Annex VI -- 

Eye Irrit.2; H319 0.2% 

Λνηπά ζπζηαηηθά 

CAS -- 
 
Αξηζ. ΔΚ -- 
 
Αξηζ. Δπξεηεξίνπ CLP 
Annex VI   -- 

-- 
Έσο 
100% 
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πκπηώκαηα: Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο. 
Κίλδπλνη: Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο. 
 

4.3. Έλδεημε νηαζδήπνηε απαηηνύκελεο άκεζεο ηαηξηθήο θξνληίδαο θαη εηδηθήο ζεξαπείαο: 

Μεηαρείξηζε: Δθαξκόζηε ζπκπησκαηηθή ζεξαπεία. Η ζεξαπεία ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηελ θξίζε 
γηαηξνύ αλάινγα κε ηα ζπκπηώκαηα ηνπ αζζελνύο. 

Αγωγή: Γελ ππάξρεη εηδηθό αληίδνην. 
 

 

5. Μέηξα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ππξθαγηάο 
 

5.1. Ππξνζβεζηηθά κέζα: 

Καηάιιεια κέζα ππξόζβεζεο: 

Ξεξή ζθόλε, δηνμείδην ηνπ άλζξαθα, αθξόο ή ςεθαζκόο λεξνύ. 

Αθαηάιιεια κέζα ππξόζβεζεο: 

Γελ ππάξρνπλ γλσζηά. 

 

5.2. Δηδηθνί θίλδπλνη πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ νπζία ή ην κείγκα: 

Η ζεξκηθή απνηθνδόκεζε ή θαύζε κπνξεί λα παξάγεη δηνμείδην ηνπ άλζξαθα, κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα, 

πδξνθζόξην θαη νμείδηα ηνπ αδώηνπ. 

 

5.3. πζηάζεηο γηα ηνπο ππξνζβέζηεο: 

Δηδηθόο εμνπιηζκόο πξνζηαζίαο: 

Να θνξάηε απηόλνκε αλαπλεπζηηθή ζπζθεπή θαη πιήξε εμνπιηζκό αηνκηθήο πξνζηαζίαο. 

 

πκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία: 

Μεηαθέξεηε ηα δνρεία καθξηά από ηηο πεξηνρέο ππξθαγηάο, εάλ απηό κπνξεί λα γίλεη ρσξίο θίλδπλν. Αλ 

δελ είλαη δπλαηή ε κεηαθίλεζε ησλ δνρείσλ από ηελ δώλε ππξόο, δηαηεξήζηε ηα δξνζεξά κε ςεθαζκό 

λεξνύ. 

Σν κνιπζκέλν λεξό ππξόζβεζεο λα ζπιιέγεηαη ρσξηζηά. Να κελ επηηξέπεηαη λα θζάζεη ζε ζπζηήκαηα 

απνρέηεπζεο ή απνβιήησλ. Σα ππνιείκκαηα από ηελ ππξθαγηά θαη ην κνιπζκέλν λεξό ππξόζβεζεο λα 

απνξξίπηνληαη ζύκθσλα κε ηνπο επίζεκνπο θαλνληζκνύο.  

 

 

6. Μέηξα γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηπραίαο έθιπζεο 
 

6.1. Πξνζωπηθέο πξνθπιάμεηο, πξνζηαηεπηηθόο εμνπιηζκόο θαη δηαδηθαζίεο έθηαθηεο αλάγθεο: 

Βιέπε θεθάιαην 8 γηα εμνπιηζκό αηνκηθήο πξνζηαζίαο. 

Κξαηήζηε καθξηά από πεγέο αλάθιεμεο. Απνθύγεηε επαθή κε ην δέξκα, ηα κάηηα θαη ηα ξνύρα. 

Απνθύγεηε ηελ εηζπλνή αηκώλ ή νκίριεο. 

 

6.2. Πεξηβαιινληηθέο πξνθπιάμεηο: 

Μελ δηνρεηεύεηε ην πξντόλ ζε απνρεηεύζεηο/ επηθαλεηαθά ύδαηα/ απνζέκαηα ππνγείσλ πδάησλ. 

 

6.3. Μέζνδνη θαη πιηθά γηα πεξηνξηζκό θαη θαζαξηζκό: 

Γηα κηθξέο πνζόηεηεο: 

Απνκαθξύλεηε κε αδξαλέο απνξξνθεηηθό πιηθό (πρ. άκκν ή βεξκηθνπιίηε) θαη ηνπνζεηήζηε ζε θιεηζηά 

δνρεία πξνο δηάζεζε. Αθνύ νινθιεξσζεί ε ζπιινγή ηνπ πιηθνύ, πιύλεηε ηνλ ρώξν ηεο δηαξξνήο κε 

απνξξππαληηθό θαη άθζνλν λεξό. 

Γηα κεγάιεο πνζόηεηεο: 
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Απνκαθξύλεηε κε ζπζθεπή αλαξξόθεζεο θελνύ. Αθνύ νινθιεξσζεί ε ζπιινγή ηνπ πιηθνύ, πιύλεηε ηνλ 

ρώξν ηεο δηαξξνήο κε απνξξππαληηθό θαη άθζνλν λεξό. 

Η δηάζεζε ηπρόλ κνιπζκέλνπ πιηθνύ ζα πξέπεη λα γίλεηαη σο απόβιεην ζύκθσλα κε ην θεθάιαην 13. 

 

6.4. Παξαπνκπή ζε άιια ηκήκαηα: 

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε αζθαιή ρεηξηζκό, έιεγρν έθζεζεο / πξνζηαζία εξγαδνκέλσλ θαη ζέκαηα 

δηάζεζεο απνβιήησλ κπνξεί λα βξεζνύλ ζηα θεθάιαηα 7, 8 θαη 13. 

 

7. Υεηξηζκόο θαη απνζήθεπζε  
 

7.1 Πξνθπιάμεηο γηα αζθαιή ρεηξηζκό: 

Βιέπε θεθάιαην 8 γηα εμνπιηζκό αηνκηθήο πξνζηαζίαο. 

Κξαηήζηε καθξηά από παηδηά. Μελ εηζπλέεηε αηκνύο ή νκίριε. Πιπζείηε πξνζεθηηθά κεηά ηνλ ρεηξηζκό. 

Απνθύγεηε επαθή κε ην δέξκα, ηα κάηηα θαη ηα ξνύρα. Απνθύγεηε δηαξξνή ζην πεξηβάιινλ. 

 

7.2 πλζήθεο γηα ηελ αζθαιή θύιαμε, ζπκπεξηιακβαλνκέλωλ ηπρόλ αζπκβίβαζηωλ: 

Να δηαηεξείηαη ηνλ πεξηέθηε εξκεηηθά θιεηζηό. 

Απνζεθεύζηε ζε δξνζεξό, μεξό θαη θαιά αεξηδόκελν ρώξν. 

Απνθύγεηε ηελ άκεζε επαθή κε λεξό, νμέα ή βάζεηο. 

 

7.3. Δηδηθή ηειηθή ρξήζε ή ρξήζεηο:  

Αλαηξέμηε ζηα ζηνηρεία ηεο εηηθέηαο. Φπηνπξνζηαηεπηηθό πξντόλ, κπθεηνθηόλν. 

 

 

8. Έιεγρνο ηεο έθζεζεο/αηνκηθή πξνζηαζία  
 

8.1. Παξάκεηξνη ειέγρνπ: 

πζηαηηθά κε νξηαθέο ηηκέο πξνο έιεγρν ζην ρώξν εξγαζίαο: 

Σν πξντόλ δελ πεξηέρεη πνζόηεηεο πιηθώλ γηα ηα νπνία έρνπλ ζεζπηζηεί νξηαθέο ηηκέο πνπ απαηηνύλ 

έιεγρν ζην ρώξν εξγαζίαο. 

 

8.2. Έιεγρνη έθζεζεο: 

8.2.1. Καηάιιεινη κεραληθνί έιεγρνη: 

Υξεζηκνπνηήζηε γεληθό θαη / ή ηνπηθό εμαεξηζκό γηα ηνλ έιεγρν αηκνύ / νκίριεο. 

Να ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνλ ρώξν εξγαζίαο ληνπο θαη εμνπιηζκόο πιύζεο καηηώλ έθηαθηεο αλάγθεο. 

 

8.2.2. Δμνπιηζκόο αηνκηθήο πξνζηαζίαο: 

Αλαπλεπζηηθή 
πξνζηαζία: 

Αλαπλεπζηηθή ζπζθεπή πξνζηαζίαο από νξγαληθνύο αηκνύο. 

Πξνζηαζία ρεξηώλ: Πξνζηαηεπηηθά γάληηα έλαληη ρεκηθώλ θαη κηθξννξγαληζκώλ. 
πληζηώκελν πιηθό γηα γάληηα: 
 Δμσηεξηθά: Κανπηζνύθ, ξεηίλε ρισξηνύρνπ βηλπιίνπ 
 Δζσηεξηθά: Βακβάθη, rayon 

Πξνζηαζία καηηώλ: Γπαιηά αζθαιείαο. 
Πξνζηαζία ζώκαηνο: Καηάιιειε ελδπκαζία εξγαζίαο, κπόηεο. 
 

8.2.3. Έιεγρνη πεξηβαιινληηθήο έθζεζεο:  

Υξεζηκνπνηείηε γεληθό ή/θαη ηνπηθό εμαεξηζκό γηα ηνλ έιεγρν ησλ επηπέδσλ αηκνύ/νκίριεο. 

Να ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνλ ρώξν εξγαζίαο ληνπο θαη εμνπιηζκόο πιύζεο καηηώλ έθηαθηεο αλάγθεο. 

Να απνθεπρζεί ε ξύπαλζε κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο απνρέηεπζεο, ζε επηθαλεηαθά  ύδαηα, πνηάκηα 
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9. Φπζηθέο θαη ρεκηθέο ηδηόηεηεο  
 

9.1. ηνηρεία γηα ηηο βαζηθέο θπζηθέο θαη ρεκηθέο ηδηόηεηεο:  

Μνξθή: Παρύξεπζην πγξό 
Υξώκα: Τπόιεπθν πξνο ππνθίηξηλν 
Οζκή: Αξσκαηηθή 
Σηκή pH: Με δηαζέζηκν 
εκείν ηήμεωο: Με εθαξκόζηκν 
εκείν δέζεωο: 103˚C 
εκείν αλάθιεμεο: 112˚C (Cleaveland open cup) 
Ρπζκόο εμάηκηζεο: Με δηαζέζηκν 
Δπθιεθηόηεηα: Γελ είλαη εύθιεθην 
Θεξκνθξαζία 
απηαλάθιεμεο: 

Με δηαζέζηκν 

Κίλδπλνο έθξεμεο: Με εθαξκόζηκν 
Σάζε αηκώλ: 3.54 x 10

-5
 Pa ζηνπο 20˚C (δξαζηηθή νπζία) 

ρεηηθή ππθλόηεηα 
αηκώλ (ωο πξνο ηνλ 
αέξα): 

Με δηαζέζηκν 

Ππθλόηεηα: 1.027 ζηνπο 20˚C 
Γηαιπηόηεηα ζε λεξό: Αδηάιπην 
πληειεζηήο θαηαλνκήο 
n-νθηαλόιεο/λεξνύ (log 
Pow): 

4.70 ζηνπο 25˚C, pH 6.75 

Ιμώδεο: 3.7 x 10
-5

 m
2
/sec ζηνπο 40˚C 

(Αλ θαη ην πξνϊόλ πεξηέρεη 18% δηαιύηε λάθζα (πεηξειαίνπ), βαξηά αξωκ., 
ην ημώδεο ηνπ ήηαλ κεγαιύηεξν από 7 x 10

-6
 m

2
/s. Ωο εθ ηνύηνπ, ε θξάζε 

R65 δελ εθαξκόδεηαη ζύκθωλα κε ην παξάξηεκα VI ηεο Οδεγίαο 
67/548/ΕΟΚ) 

 

9.2. Άιιεο πιεξνθνξίεο:  

Δπηθαλεηαθή ηάζε: 31.9 mN/m ζηνπο 25˚C 
Καηαλνκή κεγέζνπο 
ζωκαηηδίωλ: 

Με εθαξκόζηκν 

 

 

10. ηαζεξόηεηα θαη αληηδξαζηκόηεηα 
 

10.1. Αληηδξαζηηθόηεηα: 

Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζπγθεθξηκέλα δεδνκέλα δνθηκώλ γηα θηλδύλνπο αληηδξαζηηθόηεηαο. Χζηόζν 

απηό ην πξντόλ είλαη ζηαζεξό ζε θαλνληθέο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο θαη ρεηξηζκνύ. 

 

10.2. Υεκηθή ζηαζεξόηεηα: 

ηαζεξό ζε θαλνληθέο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο θαη ρεηξηζκνύ. 

 

10.3. Πηζαλόηεηα επηθίλδπλωλ αληηδξάζεωλ: 

Γελ πξαγκαηνπνηείηαη επηθίλδπλνο πνιπκεξηζκόο. 

 

10.4. πλζήθεο πξνο απνθπγήλ: 

Τςειέο ζεξκνθξαζίεο. 

 

10.5. Με ζπκβαηά πιηθά: 

Ιζρπξνί νμεηδσηηθνί παξάγνληεο, ηζρπξά νμέα ή βάζεηο. 
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10.6. Δπηθίλδπλα πξνϊόληα απνζύλζεζεο: 

Ομείδηα ηνπ άλζξαθα, νμείδηα ηνπ αδώηνπ, ζεηνύρν κεζύιην, δηνμείδην ηνπ ζείνπ θαη πδξνριώξην. 

 

 

11. Σνμηθνινγηθέο πιεξνθνξίεο 
 

11.1. Πιεξνθνξίεο γηα ηηο ηνμηθνινγηθέο επηπηώζεηο: 

Ομεία ηνμηθόηεηα: 

Οδόο έθζεζεο Παξάκεηξνο Υξόλνο έθζεζεο Σηκή Δίδνο 

Από ζηόκαηνο LD50  > 5000 mg/kg Αξνπξαίνη 

Γέξκα LD50  > 2000 mg/kg Αξνπξαίνη 

Δηζπλνή LC50 4-hr 
> 4.41 mg/l 

(κέγηζηε δπλαηή 
ζπγθέληξσζε) 

Αξνπξαίνη 

 

Γηάβξωζε θαη εξεζηζκόο ηνπ δέξκαηνο: 

Πξνθαιεί κέηξην έσο ζνβαξό εξεζηζκό (θνπλέιη). 

 

νβαξή βιάβε/εξεζηζκόο ηωλ καηηώλ: 

Πξνθαιεί πνιύ ειαθξύ εξεζηζκό (θνπλέιη). 

 

Αλαπλεπζηηθή επαηζζεηνπνίεζε ή επαηζζεηνπνίεζε ηνπ δέξκαηνο: 

Αξλεηηθό γηα δεξκαηηθή επαηζζεηνπνίεζε (ηλδηθό ρνηξίδην). 

Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο γηα αλαπλεπζηηθή επαηζζεηνπνίεζε. 

 

Μεηαιιαμηνγέλεζε βιαζηνθπηηάξωλ: 

Cyflufenamid 

Γνθηκή Ames: Αξλεηηθό 

Γνθηκή ρξσκνζσκηθώλ αλσκαιηώλ: Αξλεηηθό 

Κπηηαξνγελεηηθή δνθηκή (ιεκθώκαηνο πνληηθνύ): Αξλεηηθό 

 

Καξθηλνγέλεζε: 

Cyflufenamid 

Αξλεηηθό γηα θαξθηλνγέλεζε (αξνπξαίνο, πνληίθη). 

 

Tνμηθόηεηα γηα ηελ αλαπαξαγωγή: 

Cyflufenamid 

Αξλεηηθό. 

 

Όξγαλν ζηόρνπ ζπζηεκηθνύ δειεηεξίνπ - κνλαδηθή έθζεζε: 

Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο. 

 

Όξγαλν ζηόρνπ ζπζηεκηθνύ δειεηεξίνπ - Δπαλεηιεκκέλε έθζεζε: 

Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο. 

 

Κίλδπλνο αλαξξόθεζεο: 

Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο. 

 

Πεξαηηέξω πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηνμηθόηεηα: 

Σεξαηνγέλεζε: 

Αξλεηηθό γηα ηεξαηνγέλεζε (αξνπξαίνο, θνπλέιη). 
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Τπνρξόληα ηνμηθόηεηα: 

Γνθηκή επαλαιακβαλόκελεο δόζεο 90-εκεξώλ (αξνπξαίνο): NOAEL 20.1 mg/kg/εκέξα (αξζεληθό) 

         24.7 mg/kg/εκέξα (ζειπθό) 

Υξόληα ηνμηθόηεηα: 

NOAEL (αξνπξαίνο): 4.4 mg/kg/εκέξα (αξζεληθό), 5.5 mg/kg/εκέξα (ζειπθό) (2 έηε) 

NOAEL (πνληίθη):  62.8 mg/kg/εκέξα (αξζεληθό), 9.0 mg/kg/εκέξα (ζειπθό) (1.5 έηνο). 

 

 

12. Οηθνινγηθέο πιεξνθνξίεο 
 

12.1. Σνμηθόηεηα:  

Ομεία ηνμηθόηεηα: 

Δίδνο Παξάκεηξνο Υξόλνο έθζεζεο Σηκή 

Φάξηα (Rainbow trout) LC50 96h 9.84 mg/L 

Τδξόβηα αζπόλδπια (Daphnia) EC50 48h 9.48 mg/L 

Φύθε  ErC50 72h 1.628 mg/L 

 

Υξόληα ηνμηθόηεηα: 

Δίδνο Παξάκεηξνο Υξόλνο έθζεζεο Σηκή 

Φύθε (Algae) NOEC 72h 0,395 mg/L 

 

12.2. Αλζεθηηθόηεηα θαη ηθαλόηεηα απνηθνδόκεζεο: 

Cyflufenamid 

Γελ είλαη εύθνια βηναπνηθνδνκήζηκν. 

 

12.3. Γπλαηόηεηα βηνζπζζώξεπζεο: 

Cyflufenamid 

πληειεζηήο βηνζπζζώξεπζεο (BCF): 528 ζε 10κg/l (κέζε ηηκή γηα 10 – 28 εκέξεο). 

 

12.4. Κηλεηηθόηεηα ζην έδαθνο: 

Cyflufenamid 

Low (Koc = 1003 ~ 2100) 

 

12.5. Απνηειέζκαηα ηεο αμηνιόγεζεο ΑΒΣ θαη αΑαΒ: 

Με εθαξκόζηκν. 

 

12.6. Άιιεο αξλεηηθέο επηπηώζεηο:  

Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο. Μελ επηηξέπεηε ηελ δηνρέηεπζε ηνπ πξντόληνο ζε 

απνρεηεύζεηο/ επηθαλεηαθά ύδαηα/ απνζέκαηα ππνγείσλ πδάησλ. 

 

 

13. ηνηρεία ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε 
 

13.1. Μέζνδνη δηαρείξηζεο απνβιήηωλ: 

Πξνϊόλ: Η εηζρώξεζε ηνπ πξντόληνο ζε ππόλνκν, θνίηεο λεξνύ ή ζην έδαθνο πξέπεη λα 
απνθεύγεηαη. Με ξππαίλεηε ζηεθνύκελα ή ηξερνύκελα λεξά κε ην πξντόλ ή ην πιηθό 
ζπζθεπαζίαο. 
Τπνιείκκαηα θαη κε αλαθπθιώζηκα δηαιύκαηα δηαρεηξίδνληαη σο επηθίλδπλα 
απόβιεηα, κε ηήξεζε ησλ ηνπηθώλ θαλνληζκώλ. 

Μνιπζκέλε 
ζπζθεπαζία: 

Η κνιπζκέλε ζπζθεπαζία ζα πξέπεη λα εθθελώλεηαη όζν ην δπλαηόλ θαιύηεξα θαη 
λα απνξξίπηεηαη κε ηνλ ίδην ηξόπν κε ηελ νπζία/παξαζθεύαζκα. 
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14. Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε κεηαθνξά  
 

Δπίγεηα κεηαθνξά: 

ADR 

14.1. Αξηζκόο Σαπηνπνίεζεο UN:  3082 
14.2. Καηάιιειε νλνκαζία απνζηνιήο UN: UN 3082, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΑ ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΔ 

ΟΤΙΔ, ΤΓΡΔ, Δ.Α.Ο. (cyflufenamid, 
Polyoxyethylene oleylether mixture), 9, PG III, E 

14.3. Σάμε θηλδύλνπ θαηά ηε κεηαθνξά: 9 
14.4. Οκάδα ζπζθεπαζίαο: III 
Δηηθέηεο θηλδύλνπ/ήκαλζε: 

 
14.5. Δπηθίλδπλν γηα ην πεξηβάιινλ: ΝΑΙ 
 

RID 

14.1. Αξηζκόο Σαπηνπνίεζεο UN:  3082 
14.2. Καηάιιειε νλνκαζία απνζηνιήο UN: UN 3082, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΑ ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΔ 

ΟΤΙΔ, ΤΓΡΔ, Δ.Α.Ο. (cyflufenamid, 
Polyoxyethylene oleylether mixture), 9, PG III 

14.3. Σάμε θηλδύλνπ θαηά ηε κεηαθνξά: 9 
14.4. Οκάδα ζπζθεπαζίαο: III 
Δηηθέηεο θηλδύλνπ/ήκαλζε: 

 
14.5. Δπηθίλδπλν γηα ην πεξηβάιινλ: ΝΑΙ 
 

Θαιάζζηα κεηαθνξά: 

IMDG 

14.1. Αξηζκόο Σαπηνπνίεζεο UN:  3082 
14.2. Καηάιιειε νλνκαζία απνζηνιήο UN: UN 3082, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΑ ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΔ 

ΟΤΙΔ, ΤΓΡΔ, Δ.Α.Ο. (cyflufenamid, 
Polyoxyethylene oleylether mixture), 9, PG III 

14.3. Σάμε θηλδύλνπ θαηά ηε κεηαθνξά: 9 
14.4. Οκάδα ζπζθεπαζίαο: III 
Δηηθέηεο θηλδύλνπ/ήκαλζε: 

 
14.5. Θαιάζζηνο ξππαληήο: ΝΑΙ 
 

Αεξνπνξηθή κεηαθνξά: 

IATA 

14.1. Αξηζκόο Σαπηνπνίεζεο UN:  3082 
14.2. Καηάιιειε νλνκαζία απνζηνιήο UN: UN 3082, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΑ ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΔ 

ΟΤΙΔ, ΤΓΡΔ, Δ.Α.Ο. (cyflufenamid, 
Polyoxyethylene oleylether mixture), 9, PG III 

14.3. Σάμε θηλδύλνπ θαηά ηε κεηαθνξά: 9 
14.4. Οκάδα ζπζθεπαζίαο: III 
Δηηθέηεο θηλδύλνπ/ήκαλζε: 
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14.5. Δπηθίλδπλν γηα ην πεξηβάιινλ: NAI 
 

14.6. Δηδηθέο πξνθπιάμεηο γηα ην ρξήζηε: - 
 

 

15. Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο 
 

15.1. Καλνληζκνί/λνκνζεζία ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα, ηελ πγεία θαη ην πεξηβάιινλ γηα ηελ νπζία 

ή ην κείγκα: 

Γηα ην ρξήζηε απηνύ ηνπ θπηνπξνζηαηεπηηθνύ πξντόληνο ηζρύεη: «Γηα λα απνθύγεηε θηλδύλνπο ζηνλ 

άλζξσπν θαη ην πεξηβάιινλ, λα ζπκκνξθώλεζηε κε ηηο νδεγίεο ρξήζεο.» (Οδεγία 1999/45/ΔΚ, Άξζξν 

10, Νν 1.2). Γηα ην ρξήζηε απηνύ ηνπ θπηνπξνζηαηεπηηθνύ πξντόληνο ηζρύνπλ νη θαλόλεο δηάζεζεο 

θπηνπξνζηαηεπηηθώλ πξντόλησλ θαη ε άδεηα δηάζεζήο ηνπ ζηελ Διιεληθή αγνξά κε αξηζκό: 60370. 

 

15.2. Αμηνιόγεζε ρεκηθήο αζθάιεηαο: 

Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο. 
 

 

16. Άιιεο πιεξνθνξίεο * 

 
Πιήξεο θείκελν ησλ ηαμηλνκήζεσλ, ζπκπεξηιακβαλόκελσλ ησλ ηάμεσλ θηλδύλνπ, ησλ Η-θξάζεσλ 
θαζώο θαη ησλ ζύκβνισλ θηλδύλνπ θαη ησλ R-θξάζεσλ, εθόζνλ αλαθέξνληαη ζηα θεθάιαηα 2 ή 3: 
 
Σάμεηο Κηλδύλνπ ζύκθωλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΔ) Νν.1272/2008 [CLP]: 

Acute Tox. Ομεία Σνμηθόηεηα 
Eye Irrit. νβαξόο Οθζαικηθόο Δξεζηζκόο 
Eye Dam. νβαξή Οθζαικηθή Βιάβε 
Skin Irrit. Δξεζηζκόο Γέξκαηνο 
Skin Sens. Δπαηζζεηνπνίεζε Γέξκαηνο 
Asp. Tox. Κίλδπλνο από Αλαξξόθεζε 
Aquatic Acute Ομύο Κίλδπλνο γηα ην Τδάηηλν Πεξηβάιινλ 
Aquatic Chronic Υξόληνο Κίλδπλνο γηα ην Τδάηηλν Πεξηβάιινλ 
 

Η-θξάζεηο ζύκθωλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΔ) Νν.1272/2008 [CLP]: 

Η302 Δπηβιαβέο ζε πεξίπησζε θαηάπνζεο. 
Η304 Μπνξεί λα πξνθαιέζεη ζάλαην ζε πεξίπησζε θαηάπνζεο θαη δηείζδπζεο ζηηο αλαπλεπζηηθέο 

νδνύο. 
H315 Πξνθαιεί εξεζηζκό ηνπ δέξκαηνο. 
Η317 Μπνξεί λα πξνθαιέζεη αιιεξγηθή δεξκαηηθή αληίδξαζε. 
Η318 Πξνθαιεί ζνβαξή νθζαικηθή βιάβε. 
Η319 Πξνθαιεί ζνβαξό νθζαικηθό εξεζηζκό. 
Η400 Πνιύ ηνμηθό γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο. 
H411 Σνμηθό γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο κε καθξνρξόληεο επηπηώζεηο. 
Η412 Δπηβιαβέο γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο κε καθξνρξόληεο επηπηώζεηο. 
 

EUΗ-θξάζεηο ζύκθωλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΔ) Νν.1272/2008 [CLP]: 

EUΗ066 Παξαηεηακέλε έθζεζε κπνξεί λα πξνθαιέζεη μεξόηεηα δέξκαηνο ή ζθάζηκν. 
EUH401    Γηα λα απνθύγεηε ηνπο θηλδύλνπο γηα ηελ αλζξώπηλε πγεία θαη ην πεξηβάιινλ, αθνινπζήζηε 

ηηο νδεγίεο ρξήζεο 

 

Σα ζηνηρεία πνπ πεξηέρνληαη ζ΄ απηή ηε δεκνζίεπζε βαζίδνληαη ζηελ ηξέρνπζα γλώζε θαη εκπεηξία. 
Δλόςεη ησλ πνιιώλ παξαγόλησλ πνπ κπνξνύλ λα επεξεάζνπλ ηελ θαηεξγαζία θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ 
πξντόληνο καο, απηά ηα ζηνηρεία δελ απαιιάζζνπλ ηνλ αγνξαζηή από ηελ ππνρξέσζε λα δηεμαγάγεη 
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δηθέο ηνπ έξεπλεο θαη δνθηκέο, νύηε απηά ηα ζηνηρεία ππνλννύλ θάπνηα εγγύεζε γηα νξηζκέλεο ηδηόηεηεο, 
νύηε ηελ θαηαιιειόηεηα ηνπ πξντόληνο γηα ζπγθεθξηκέλε ρξήζε. Οπνηεζδήπνηε πεξηγξαθέο, δεδνκέλα, 
αλαινγίεο, βάξε θιπ. πνπ δίλνληαη ζην παξόλ κπνξνύλ λα ηξνπνπνηεζνύλ ρσξίο πξνεγνύκελε 
ελεκέξσζε θαη δελ απνηεινύλ ζπκθσλεκέλε ζπκβαηηθή πνηόηεηα ηνπ πξντόληνο. Δίλαη ππεπζπλόηεηα 
ηνπ απνδέθηε ησλ πξντόλησλ καο λα εμαζθαιίζεη όηη ηεξνύληαη νπνηαδήπνηε απνθιεηζηηθά δηθαηώκαηα 
θαη ηζρύνληεο λόκνη θαη λνκνζεζία. 
 
(*) Ο αζηεξίζθνο ππνδεηθλύεη κηα ηξνπνπνίεζε από ηελ πξνεγνύκελε έθδνζε. 


